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 موقع جند وحدودها

 بالَد الفاصلُة ُدها. وحدودها هي من الشمال النفوُترَّيف قلب بالد العرب أو هي ُس واقعٌة جنٍد دياُر

وهي  ،بع اخلاليبالّر اُةاملسّم ومن اجلنوب النفوُد ،وهي النفود بوجه اإلطالق ،اجلوف عن بالد جند

ومن  ،ومن الشرق االحساء والقطيف ،و فلوات ال تفرق بشيء عن نفود الشمالوز أبالقع أو مفا

 .الغرب أغلب بالد احلجاز
 

 من احلاليمن اخلالي ويف الّزان جند يف الّزسّك

وأرميني  رٍسوُف ن عرٍبِم ،من أمم شتى اأخالًط كأغلب سكان بالد العرب قن أهل جند يف السابكا

، واحدة مع الزمان حتى أضحوا أمة اواحًد اامتزجوا امتزاًج ثّم ،وعربان وآشوريني وكلدان وبابليني

بانوا كل البينونة عن سائر سكان اجلزيرة حتى  ةالوهابّي وملا ظهرْت ،جاء اإلسالم زادوا وحدًةوملا 

ن املفرط الضارب جاعة والبسالة والتدّيكالّش ،ة بهاخاّص وهلا أوصاٌف ،مستقلة بنفسها ًةأضحوا أّم

 ،التجارة الواقفة على أصول الشرع كاء وحبِّد الذوتوقُّ ،ل الضيمباءة وعدم حتّمواإل ،بإىل التعّص

ني من الناس الذين بانوا عن سائر العرب باملآثر اجلليلة اليت ال جدّيالة على الّنغري هذه املناقب الّد إىل

 .تشاهد إال يف السلف اخلالي
 

 قسام جندأ

 .بنفسها قائمٌة ولكل إمارة حاضرٌة ،إىل ثالث إمارات م جنٌدسََّقُت

الذي قام بتجديد  ،ابن سعود اخلطرِي األمرِي إمارِة وهي حاضرُة ،ياضالرِّ قاعدتها :األوىل اإلمارة

ابية من باب أو بالوّه ،ابيةعرف اآلن مبذهب الوّهوهو املذهب الذي ُي ،مذهب السلف الصاحل



عوة يف بادئ إىل من قام بالّد نسبًة ةبون بالوهابّيهم يلقَّجند كّل وأهُل .ةاإلطالق أو من باب األغلبّي

 .يف جنوبي جند أْي، د بن عبد الوهاب. أما موقع الرياض فمعروفوهو الشيخ حمّم ،األمر

 .جند وهي يف مشالي، حائل وقاعدتها ،إمارة األمري اجلليل ابن الرشيد اإلمارة الثانية:

عن بلدتني  وهي عبارٌة ،)بالصاد ال بالسني كما يكتبها بعض أهل اجلرائد( القصيم إلمارة الثالثة:ا

وما بني ا، آل مهن ي عاصمة إمارةوه، وبريدة، آل سليم وهي عاصمة إمارة، عنيزة كبريتني وهما

دخلتا يف قبضة   - عنيزة وبريدة - لتا البلدتني. وِكاكبللّر ساعاٍت تُّهاتني البلدتني مسافة قدرها ِس

 .عود املوجود اآلناألمري عبد العزيز ابن الّس

 

 لم بوجه اإلمجال يف هذه اإلمارات الثالثعال

خنص كل إمارٍة بكالم يناسبها مناسبة إمجالية.  ،إىل ثالثة أقسام م البحَثاستنادًا على ما تقدم، نقسِّ

أنوار العلم والعرفان يف عهد  منبعَث - بالعارضوتلقب حينًا  - الرياض فنقول: كانت ربوع ديار

واألصول والتفسري  . لكن أكثر هذا العلم يدور على علم التوحيد والكالمودغضارة إمارة آل سع

 ْتَذلما أَخف .حو والصرف وسائر علوم اآللةمن الّن وقليٍل ،علوم الدينيةوالفقه واللغة ومجيع ال

، ىعلى أوجه شّت العلماُء َتوتشتَّ، العلوم عنها أيضًا رويدًا رويدًا الُلِظ ْتَصوال تقّلهم بالّزدولُت

 ألن عيشتهم يف السابق كانت متوقفًة ،أخرى يرتزقون فيها رة إىل بالٍدوآخرون باملهاَج فمنهم باملوِت

جمع على وهذا ميتلئ مما كان ُي، املال من بيتة عود من الرواتب الداّرابن الّس األمرُيجريه على ما ُي

ن تلك العلوم ِم أما اليوم فلم يبَقم. ظام واألصول املثبتة يف اإلسالمن الّن الشريُف ما جاء به الشرُع

وال يوجد من يتعاطى العلوم . كرلذِّي اَتَفالساِلل حائو القصيم وانتقل أغلبه إىل بالد ،يف الرياضء شي

، عشواء خبطوا يف الديانة خبَط همإّنقال وهم الذين ُي، همِمهم كعَدووجوُد ،قالئل فيها إال أناٌس

وهي ، لفالسَّ وافق مذهَبوأشاعوا عنه وعن أصحابه أمورًا ال ُت ،ب الديين األعمىصعوأظهروا الّت

هم وحسادهم على تلك البقاع وعلى فجسمها خصوم ،هلا بعض احلقيقة إال أّن اًقوإن كان أغلبها ملّف

ففرحوا بذلك فرحًا  ،دولة آل سعود ص ظّلإىل أن آل تقّل ،عزتهم فيها وانتصارهم على مناوئيهم



 ،رة لالسرتزاقر وتقهقر حتى اضطر أكثر أهل تلك البالد إىل املهاَجال يوصف. وما زالت احلالة يف تأّخ

أما ، بري والبصرةحساء والّزجاوزوا األولكن هجرتهم مل تبعد ألنهم مل يت ،هنيكَرفظعنوا عنها ُم

 وكلها ال خترج عن بالد العرب. والذين ،ان وسائر تلك األصقاعَمأكثرهم فرتاهم يف البحرين وُع

 معرفُة أْي ،همبهم وتغرُّشرَبمما يوافق َم القليَل زَرهم إال النَُّمتقدِّ اهاجروا مل يكتسبوا بهجرتهم علوًم

نهم يتأثرون أة واخلالص. سياسة بعضها لبالد جندو ،واها وبعض ممالكها ومستعمراتهاأعداء الدول وُق

كمدينة لكنو وحيدر  ،وا إىل اهلندوصُل - قليلون وهم أفراٌد -والبعض منهم . ببالدهم ٌقكل ما له تعّل

وشدوا شيئًا من الفلسفة وعلوم العمران  ،ودرسوا بعض علوم الدين ،آباد وأمرتسر وغريها

رجعوا إليهم قافلني بها.  ـّمالر يف قومهم التأثري املطلوب لكن علوم هؤالء األفراد مل تؤث ،واالجتماع

 م.يهني يف عيون وطنّييِِّظولذا ال تراهم َح

نهم على كفاية إف - إمارة ابن السعود ا مقدموأّم ن شئت فقلإو - عود اآلن وحاشيتهاالّس ابن أما إمارُة

يوجد بينهم أفراد ال بل  ،همه منهم مكانُتمن العلم الالزم إلدارة شؤونهم حسب سعتها وما تطلُب

أي منذ  -يف هذا العهد . ووأكثرهم ممن تربوا يف املدن، األمور املعضلة أو املشكلة ستغنى عنهم حلّلُي

إىل االطالع على حقائق  جوهم يف شوق الِع، انتبهوا انتباهًا عظيمًا - إعالن الدستور العثماني

 ،احلكومة مل تشرح صدرهم إىل اليوم إّن ،ولكن يا لألسف .األمور واالنضمام إىل احلكومة العثمانية

حسبما  - بك طلعْت عود من ناظر الداخليةالّس ابُن ا طلَبّمـبل ل، ال، مُهُرنُظهم بل وال َتوال تراسُل

وملا كانت . ه قائاًل: نفعل ذلك يف االنتخاب اجلديدردَّ ؛ه مبعوثنيِلَبيبعث إىل اجمللس من ِقِل -بلغين 

له أحوال  وشرحُت ،سنني يف اهلند بني يديه بعدما قضيُت ُتْلُثَم رابٌةعود َقبيين وبني األمري ابن الّس

عظم مساعد أو ،د لهل مؤيِّه يكون أّوني بأّنوأفاَد ،هدُرله َص فانشرَح ،ستور يف األمم الراقيةالّد

ففعل  ،هِلَبن يوفد إىل احلكومة العثمانية مبعوثني من ِقأعليه ب للحكومة العثمانية فيما تريده. وأحلحُت

 .القول مكما تقدَّ دَّذلك لكنه ُر وطلَب

، وتأتيهم من كل حدب وصوب، تواجملال ج اهلوى اجلرائَدعون بالِعهذه اإلمارة يطاِل أهُلوهذا 

ويقبلون عليها إقبال اجلياع على  ،هاما احلديثة الوضع ليقتنوها ويطالعوويطلبون الكتب وال سّي

القديم  األعراب منذ ُةّنوُس - ث بني القبائل غالبًا ألدنى سبباالضطرابات اليت حتُد غري أّن، اعَصالِق



يستفيدون منه الفائدة املطلوبة. ومع هذا ، وفرغغون هلا كل الّتهم يتفرَّال تدُع -الغزو واهلجوم  ُةسّن

 .هِمَرتعاىل وَك ِهمبّن ون إىل درجة حسنة من العلوم واآلدابُلِصإال وَي ه ال متضي سنواٌتنأفأنا أرى 

 

 حائل:

يف  ٍءوهو جبل طّي، رجبل مّشو، اإلمارة أيضًا اجلبلويقال هلذه  -حائل  ما العلوم واآلداب يفأو

ا جيب أن تعلمه قبل اإليغال يف البحث أن هذه ومم .ه يف اإلمارة األوىلفهي على غري ما رأيت - السابق

ر منذ أن وجدوا وإمارتها لشّم، يف العلوم واملعارف منذ سابق العهد ُرذَكُت البالد قد وصلت إىل درجٍة

وما كادت ، مُهُتاستوىل عليها آل سعود حني قويت شوكتهم وعظمت صوَل إىل يومنا هذا. وقد

آل  أهلها ورؤسائهم لهم متيل إىل الغروب إال وعادت تلك الديار إىل أهلها األقدمني. وكان أوَّمشُس

ثم إىل خال  ،ثم إىل ابنه متعب ،فبندر فمحمد الرشيد فعبد العزيز ،إىل طالل ثم انتقلْت ي،عل

متعب. وهلؤالء يف ذلك  يثم إىل سعود بن عبد العزيز أخ ،عود أخ سلطانثم إىل س ،سلطان متعب

 .هاكرِذ ع املقامَسال َي طويلٌة عجيبٌة تارخييٌة ٌةقّص

 وأنَت .كثر الكتب إىل حائلأفانتقلت  ،إمارة حممد الرشيد ها منّوآخُر آل سعود وافَق إمارُة ملا دالْتو

مع ذلك فرتاهم قد سبقوا غريهم يف و ،ال صناعة وال جتارة ألهل حائل إال الغزو ال غري ْنأ تعلم

وذلك الختالف كربائهم إىل األستانة ومصر واحلجاز أيام السلطان عبد احلميد  ،ةالعلوم العصرّي

 تَبالُك رى يف بالدهم اليوَموَت، ارسيركي والفالّت ف اللساَنعِرمنهم َي صبح البعُضأف ،املخلوع

 ،وأغلبها غري مطبوع ،يف سائر البالد العربية ارى هلا وجوًدة القدمية النادرة الثمينة اليت ال َتالعربّي

من غريهم من  هذه الديار أنوُر وأهُل ارة واجملالت املوقوتة.حف السّيع الّصطاِلمجاعًة منهم ُت ُسؤِنوُت

إىل احلكومة  شديٌد وهلم ميٌل ،يف األمور السياسية اوأوسع اطالًع ،تلك األقطار يف العلوم العصرية

لكن احلكومة ال تزال يف ريبٍ من أمر العرب واإلحجام  ،ن سواهمفيهم مم ُروهذا امليل أظَه ،العثمانية

نوا قلبوا هم إذا متّدنأن ولعلها ختاف ِم ،نًى عن نصرتهمتكون يف ِغ أْن أنها توّد وعلى ما أرى، عنهم

ومن األوهام اليت مل  ،الت السياسيةوهذا كله من التخّي ،وعادوا إىل جمدهم السابق ،هلا ظهر اجملّن

 .بتدر يف خلد العر



للطرفني جبامعة  والعربيُة العثمانيُة الوطنيُة يَّه علْتما أوجَب أبديُت احلاضرَة احلالَة ورأيُت بغداَد وملا أتيُت

ة ب من الفوائد اجلّمِجما َي نُتوبّي ،ي الرياضبسطتها يف جريدِت ة مقاالٍتذلك بعّد وشرحُت ،ينالدِّ

ر كالمي هذا على أبناء وطين ثإذا انضموا إىل أبناء آل عثمان وصاروا يدًا واحدة على األعداء. ولقد أ

العثمانية ال تعريهم  ياح ملا رأوا أن الدولَةالرِّ لكن ذهب كله أدراَج ،رذَكُت تأثريًا عظيمًا حسنًا ذا نتيجٍة

فيجين هؤالء يف بضع  ،ن النيات يف أبناء عثمانحِسصاغية وال أحالمًا واعية. فلعل الزمان ُي اأذًن

للحكومة ما جيب أن تتخذه  هذا فضاًل عما شرحُت. طاولةة سنوات متمّد سنني ما مل جينوه حبذرهم

هلا الوسائط احلسنى للبلوغ إىل  وذكرُت، من االحتياطات الالزمة ملنع األسلحة من دخوهلا العرب

وال أدري ، ارةّظل إىل الّنوِّيف اجمللس ُحئ روبعد أن ُق ،ه إىل أحد مبعوثي العراقوأرسلُت ،صادق ٍنمتّد

اع أو احرتق مع مجلة األوراق اليت ذهبت يف إحدى حرائق األستانة ولعله ض، بعد هذا ما جرى به

 .يف هذه األيام األخرية

ه عن ُعمناِف ا تظهُرّماآللة والسياسة واالجتماع فم حو وعلومعر والّنهم إىل العلوم األدبية كالشِّما ميُلأ

 .نه تعاىل وكرمهبعيد مب غرِي ٍدبعد أَم ،النقل واالنتقال رت وسائُطوتوّف األحواُل نْتإذا ما حتسَّ قريٍب

 

 :القصيم

هذه البالد  فأهُل، منهما ُمتني تتقّولبحث يف علوم وآداب أهالي القصيم يتناول البلدتني املذكورتني الّلا

كاهلند  ،نةاملتمدِّ من األصقاِع الكثريَة فلقد دخلوا بتجارتهم البالَد، يار األخرىهل الّدأليسوا ك

راق الِع وا بالَدكما احتّل ،بوعنوا تلك الرُّهم قد توطََّضبع ُدوجِت كة،أمري ومصر والشام ولندن ومدِن

يف العلوم على خمتلف  ْلوكذلك ُق ،من غريهم بكثري موا يف التجارة أحسَنها. ولقد تقّدها وصغرَيكبرَي

نك ال إف، هم الواسعطِرذلك يف البالد املختلفة املذكورة كما يف ديار ُق ّلأفنانها ك ِبأنواعها وتشعُّ

عن العلوم املعروفة يف تلك  غافٍل ة غرَيالتجارّي يتعاطى األموَر انهم نفًرتسري إىل بلٍد إال وجتد فيه م

 َكوذاك يطارُح ،ةك بالرتكّيُمبالدهم ترى فيهم هذا يكلِّ فدخلَت ر لَكّس. وهلذا إذا تَيُهقاَمالبلدة َم

ويقرتب  ،باإليطالية َكُحل إليك آخر يفاِتقِبوُي ،ةباهلندّي َكُرواحدًا يذاِك وتسمُع ،ةبالفارسّي الكالَم

 .ية وتامولية وإنكليزيةدورإىل غري هذه اللغات من أ ،بالفرنسوية َكُبِطخيا بٌّحِم منك صديٌق



 وُقُفَت مزاولًة والسياسِة االجتماِع لون علوَمووكذلك يزا، االعتناء أشدَّ به ا التاريخ فهم يعتنونأم

ه عن اإلمارتني األوليني خبصوص كُرم ِذوهنا خنتصر القول بإضافة إىل ما تقّد، م هلاواُهِس معاجلَة

الد األخرى يف الِب ُهُدعلى ما نشاِه أو مكاتُب ه ال يوجد يف تلك الربوع مدارُسأّنالعلوم واملعارف 

 .وجامعة يٍةة وكّلشدّية من ابتدائية وُرَناملتمدِّ

طالب على  لَّا ُكهاِتَهْدع يف َرَمْجوَت ،طالبامَل مجيَع ُلشَمبهم َت ٌةخاّص م فهي مدارُسُهُسا مداِرّمأ

م ويقرأه على املعلِّ ر املدرسَةضحَي ّمه ُثقراءَت أراَد كان أو أي كتاٍب كتاٍب ذ أيَّيأُخ يُذلِمفالتِّ، واءالسَّ

هو كما  ،ن األستاذ يف وقٍت حمدودِما لم مًعى الِعك حلقٍة تتلقَّْلم يف ِسِظنَتاملوجود فيها بدون أن َي

 .مر اجلاري يف املكاتب العصرية املنتظمةاأل

أو إىل  ،إىل رفيٍق ثاٍن له ترى فيهم من ينضمُّ إذ، لمِع ونوادي سليست إال مداِر أكثرهم وبيوُت

هم جيتمعون يف كل يوم يف ّنأأو ، منهم واحٍد فيجتمعون يف بيِت، فقون عليهحسبما يّت أو أكثَر ثالٍث

 ،فيتدارسون يف الكتب اليت وقعت بأيديهم، يف بيت الرفيق على التوالي، بل بيت غري البيت األول

 .من يف أنديتهم وجمالسهم وجمتمعاتهمالزَّ يف سالِفا على ما كان جارًي ،حتى النهاية وهكذا يفعلون

 


